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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність машинобудівних підприємств у сучасних

умовах вимагає досить кардинальних змін, пов'язаних із
значним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, таких
як посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-тех-
нічного прогресу, зростання виробничих витрат, фізичне
та моральне зношення устаткування, зниження рівня квал-
іфікації працівників тощо. Досягнення поставлених завдань
потребує використання сучасного інструменту, який би по-
єднував в собі принципи обгрунтованості, своєчасності, зба-
лансованості, комплексності та інноваційності, в ході пере-
творень на підприємстві, прикладом якого є виробнича ре-
структуризація. На думку багатьох вчених, саме виробни-
ча реструктуризація є дієвим комплексом виробничо-тех-
нологічних заходів, спрямованих на підвищення ефектив-
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У статті розвинуто поняття виробничої реструктуризації як дієвого виду перетворень на машинобуд-
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ральне зношення устаткування, зниження рівня кваліфікації працівників та інші. Проаналізовано не-
обхідність використання методу аутсорсингу та здійснення аутсорсингової діяльності в ході проведення
виробничої реструктуризації. Наведено класифікацію видів аутсорсингу основних процесів, зокрема
аутсорсингу виробничих функцій, а також аутстафінгу. Висвітлено поняття виробничого аутсорсингу,
який поділяється на науково-технологічний та виробничо-технологічний, який в свою чергу складається
з аутсорсингу основного та допоміжного виробництв. Визначено недоліки і переваги, можливості і ризи-
ки здійснення аутсорсингової діяльності. Досліджено результати впливу здійснення аутсорсингової діяль-
ності на фінансово-економічні показники машинобудівних підприємств.

The paper developed the concept of production restructuring as an effective form of transformation in
engineering enterprises, due to modern requirements of fundamental changes, including: increased competition,
rapid development of science and technology, higher production costs, physical and moral deterioration of
equipment, reducing staff training and other. The need for a method of outsourcing and outsourcing activities in
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ності виробництва, шляхом заміни устаткування, викорис-
тання нових технологій, покращення системи управління
виробничим персоналом і, як наслідок, збільшення випуску
конкурентоспроможної продукції та можливість адапту-
вання до умов зовнішнього середовища. Однак ефективне
проведення виробничої реструктуризації повинно здійсню-
ватись за допомогою сучасних методів.

Досвід промислових підприємств, а також досліджен-
ня багатьох вчених дають підстави стверджувати, що од-
ним із ефективних інструментів управління діяльністю на
сьогодні є аутсорсинг. Саме аутсорсинг дозволяє підприє-
мству в ході аналізування його діяльності залишити вироб-
ництво того, що воно виробляє краще за інших і передати
сторонньому підприємству частину функцій, на яких воно
не спеціалізується.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток та методи здійснення виробничої реструк-

туризації є об'єктом дослідження багатьох як вітчизня-
них, так і зарубіжних науковців, серед яких потрібно ви-
ділити: М. Аїстову, І. Акімову, А. Алпатова, І. Ансофа,
Л. Бєлих, М. Білика, С. Довбню, Г. Дорофєєву, П. Друкера,
В. Заболотнього, Ю. Крижанівського, О. Кузьміна, Н. Лус-
тюк, І. Мазура, Й. Петровича, С. Покропивного, Т. Сми-
ковчук, О. Терещенка, В. Шапіро та інших. Вагомий внесок
у формування теоретичних та методичних основ викорис-
тання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств
здійснили такі вітчизняні й іноземні науковці: Б. Аникин,
О. Білорус, Ж-Л. Бравар, Ю. Желінський, А. Загородній,
І. Котляров, Л. Лігоненко, Л. Ліпич, О. Микало, Г. Партин,
Н. Чухрай.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням наукового дослідження в статті є

розвиток поняття та обгрунтування доцільності аутсорсин-
гу та аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробни-
чої реструктуризації машинобудівних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виробнича реструктуризація передбачає процес впро-

вадження виробничо-технологічних заходів, спрямованих
на підвищення ефективності виробництва, покращення си-
стеми управління виробничим персоналом і, як наслідок,
збільшення випуску конкурентоспроможної продукції. На
даний момент для проведення виробничої реструктуризації
використовується багато як загальноприйнятих, так і до-
сить нових методик, які можна застосувати на різних ета-
пах і для досягнення різних цілей. З метою ефективного
вибору методу необхідно досконало розуміти його суть та
специфіку застосування. Відповідно до мети дослідження,
детальніше зупинимось на найбільш використовуваному
методі — аутсорсингу.

Аутсорсинг — це інструмент управління виробничо-
господарською діяльністю підприємства, який передбачає
передачу на виконання сторонній організації частини як
другорядних, так і основних функцій на основі укладено-
го контракту та за певну платню, що зумовлює оптиміза-
цію підприємницької діяльності, а в окремих випадках тим-
часове залучення додаткових працівників, і спрямований
на підвищення конкурентоспроможності діяльності. Ос-
новними причинами застосування аутсорсингу підприєм-
ством-замовником є можливість отримати доступ до ква-
ліфікованих фахівців і спеціалізованого обладнання, що
дасть змогу покращити якісні характеристики готової про-
дукції та підвищити конкурентоздатність підприємства на
ринку.

Впровадження аутсорсингу підприємством-замовни-
ком зумовлює необхідність здійснення ним аутсорсингової
діяльності, яка пов'язана із підготовкою та реалізацією аут-
сорсингу і виникає у процесі взаємодії з виконавцем задля
досягнення поставленої мети.

Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення
виробничої реструктуризації передбачає удосконалення
процесу передачі виробничих функцій підприємством-за-
мовником на виконання аутсорсинговим компаніям за до-
помогою покращення організаційних і функціональних
складових планування та реалізації аутсорсингу. В процесі
здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних
підприємств доцільним є використання аутсорсингу основ-
них процесів (зокрема аутсорсингу виробничих функцій), а
також аутстафінгу. Зауважимо, що виробничий аутсорсинг
можна поділити на науково-технологічний та виробничо-
технологічний, який в свою чергу поділяється на аутсор-
синг основного та допоміжного виробництв [2, с. 365—368].

Науково-технологічний аутсорсинг включає: розроб-
лення ідей для створення нових видів продукції з викори-
станням НДДКР; збір і аналізування інформації із різних
джерел для визначення оптимальних шляхів вирішення по-
ставлених завдань; послуги з втілення інновацій у виробни-
чий процес.

Аутсорсинг основного виробництва передбачає пере-
дачу на виконання стороннім організаціям функцій, які на-
правлені на створення центрального грошового потоку і є
визначальними у створенні готового продукту. Щодо аут-
сорсингу допоміжного виробництва, то він включає пере-
дачу на сторону технологічних процесів, пов'язаних із об-
слуговуванням основного виробництва, що здебільшого
означає залучення аутсорсингової компанії для виготовлен-
ня комплектуючих деталей.

Оскільки виробнича реструктуризація передбачає та-
кож покращення системи управління виробничим персона-
лом, то безперечно дієвим буде використання аутстафінгу.
Аутстафінг полягає у наймі працівників без оформлення з
ними юридичних відносин. Його поділяють на: лізинг пер-
соналу, за якого потрібний замовникові персонал перебу-
ває у штаті підприємства-провайдера (наприклад, кадрово-
го агентства) і в разі необхідності замовник залучає певно-
го співробітника або групу фахівців до виконання конкрет-
них функцій; добір тимчасового персоналу, суть котрого
полягає у тому, що кадрове агентство на прохання замов-
ника залучає необхідного працівника, укладає з ним тру-
довий договір і скеровує на роботу до останнього; виведен-
ня персоналу за штат — у цьому разі, підприємство звільняє
частину свого персоналу, а провайдер наймає їх на роботу.
Таким чином, підприємство не втрачає своїх співробітників,
залишаючись для них роботодавцем [6, с. 89].

Використання аутсорсингу українськими машинобу-
дівними підприємствами, як одного із найдієвіших методів
виробничої реструктуризації, зумовлено інноваційною і
технологічною відсталістю більшої частини вітчизняних
підприємств, що робить неконкурентною машинобудівну
продукцію на зовнішньому ринку. Відтак, за даними ста-
тистики впровадження нових технологічних процесів ма-
шинобудівними підприємствами станом на 2013 рік ско-
ротилося на 33%. Зазначимо, що в Україні розвинуто ма-
шинобудування військово-промислового комплексу, що і
складає основну частку експорту. Однак виробництво про-
дукції загального машинобудівного призначення є не роз-
винутим і потребує здійснення виробничої реструктури-
зації. Використання аутсорсингу машинобудівними
підприємствами в ході виробничої реструктуризації, з
однієї сторони, дозволить отримати доступ до нових тех-
нологій, які використовує у своїй виробничо-госпо-
дарській діяльності аутсорсер, а з іншої — зменшить вит-
рати основного виробництва і підвищить конкурентоз-
датність української машинобудівної продукції у світі.

Необхідність використання аутсорсингу машинобуді-
вними підприємствами України і світу, зумовлена рядом
особливостей машинобудівної галузі, які представлені у таб-
лиці 1.

Використання аутсорсингу машинобудівними підприє-
мствами зумовить зменшення необхідності інвестицій у
нове обладнання, пришвидшить оборотність діяльності за
рахунок скорочення терміну технологічної підготовки і
здійснення виробничого процесу, підвищить конкурентоз-
датність продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках.
Проведені дослідження, щодо використання аутсорсингу
машинобудівними підприємствами засвідчують про те, що
здійснення аутсорсингової діяльності призводить до змен-
шення величини постійних витрат, однак і до збільшення
змінних. Така тенденція зумовлює зниження точки без-
збитковості діяльності підприємства-замовника і зростан-
ня запасу його фінансової міцності, що позитивно впли-
ває на можливість адаптації до змін ринку і ефективність
діяльності [7, c. 89].

Використання тих чи інших методів виробничої рест-
руктуризації має як і позитивні, так і негативні наслідки їх
застосування, однак, інформація про недоліки та переваги
дає можливість приймати рішення про використання аут-
сорсингу залежно від їх переваг [3]. Враховуючи те, що ряд
економістів ототожнюють переваги і недоліки аутсорсин-
гу з ризиками і можливостями, що зумовлює виникнення
певних розбіжностей, ці поняття слід розмежувати. Відтак,
перевагою аутсорсингу є його пріоритетність над виконан-
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ням функції власними силами за будь-яких умов співпраці,
а можливістю аутсорсингу є набір його певних характерис-
тик, які дають змогу підприємству здійснити певну дію, або
послідовність дій. Недоліком аутсорсингу є його "мінуси",
порівняно з власним виконанням функції, силами підприє-
мства, а ризиком — мож-
ливість того, що у процесі
співпраці виникнуть нео-
чікувані витрати.

У таблиці 2 системати-
зовано основні переваги, не-
доліки, ризики і можливості
здійснення аутсорсингової
діяльності машинобудівни-
ми підприємствами.

Аналізування викорис-
тання аутсорсингу показа-
ло, що здійснення аутсор-
сингової діяльності має зде-
більшого (у 69,4% випадках)
позитивний вплив на фінан-
сово-економічні показники
діяльності підприємства-за-
мовника. Відтак, зниження
витрат зауважило 68,2%
підприємств, які використо-
вують аутсорсингу у своїй
діяльності, зростання якос-
ті продукції — 71,8%, а
зменшення тривалості ви-
конання робіт — 40% (рис.
1).

При цьому, основним
результатом ефективного
застосування аутсорсингу
є, перш за все, зростання
прибутку, про що відзначи-
ло 62,3% машинобудівних
підприємств, які брали
участь у анкетуванні. Заува-
жимо, що збільшення обся-
гу витрат не завжди може
свідчити про неефектив-
ність використання аутсор-
сингу, оскільки в 11,9%
підприємств, де відбулося
зростання витрат, спосте-
рігалося також і підвищен-
ня прибутку. Однак трети-
на із досліджених нами
підприємств відзначила не-
гативний вплив використан-
ня аутсорсингу на їх діяль-
ність, що засвідчує його ви-
соку ризиковість. Основни-
ми причинами цього було

значне зростання витрат і погіршення якості
продукції внаслідок несумлінності аутсорсе-
ра, а також виникнення внутрішніх аутсорсин-
гових ризиків. У зв'язку з цим рішення про
впровадження впровадження ауторсингу у
ході виробничої реструктуризації машинобу-
дівних підприємств повинне бути чітко об-
грунтованим і зваженим.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Після проведеного аналізування слід заз-
начити, що до аутсорсингу в ході виробничої
реструктуризації частіше схильні саме великі
машинобудівні, паливно-енергетичні, мета-
лургійні та хімічні підприємства. Проведене
опитування свідчить, що використання мето-
ду аутсорсингу в ході виробничої реструкту-

ризації може бути досить дієвим. Однак, зважаючи на те,
що здійснення аутсорсингової діяльності може мати також
негативний вплив на фінансово-економічні результати фун-
кціонування підприємства-замовника, рішення про викори-
стання аутсорсингу в процесі виробничої реструктуризації

Таблиця 1. Характеристика особливостей діяльності
машинобудівних підприємств

Примітка: сформовано авторами на основі [3; 10; 11; 12; 13; 14].

Групи 

особливостей 
Характеристика 

Економічні Високий рівень фондомісткості продукції; довгий період окупності 
інвестицій як в основний, так і оборотний капітал; довгий виробничий 
цикл; відсутність належного інвестиційного клімату (характерне для 
українського машинобудівного комплексу) 

Організаційні Великі машинобудівні підприємства повільно адаптуються до змін 

ринкового середовища; неповна зайнятість виробничого персоналу, що 
спеціалізується на окремих етапах виробничого процесу; неповне 
використання основних засобів, виробничих площ, ліквідних товарно-
матеріальних цінностей 

Технологічні Поділ виробничого процесу на велику кількість окремих ланок, 
залежність від великої кількості постачальників, необхідність 
постійних інновацій з метою задоволення потреб споживачів; широкий 
асортимент продукції 

Примітка: систематизовано авторами на основі [6, c. 169; 7, c. 115; 8, c.122; 9, c. 11; 11, c. 1].

Таблиця 2. Основні переваги, недоліки, можливості і ризики здійснення аутсорсингової
діяльності машинобудівними підприємствами

Переваги і недоліки використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств 
Переваги Недоліки 

1. Використання аутсорсером спеціалізованого 
обладнання для виконання переданої функції 

1. Обмежена можливість використання 
підприємством-замовником ноу-хау і технології, що є 
власністю аутсорсера 

2. Наявність у аутсорсера спеціалізованого персоналу 2. Передача необхідної внутрішньої інформації і 
технологій аутсорсерові 

3. Безперервне виконання аутсорсером його функцій 3. Втрата контролю над переданою аутсорсеру 
функцією 

4. Розподіл відповідальності і ризиків 4. Виникнення залежності від аутсорсингової компанії 
5. Чітко фіксована оплата аутсорсингових послуг 5. Недостатній розвиток вітчизняного ринку 

аутсорсингу 
6. Зниження і контроль над витратами (зумовлене тим, 

що вартість послуг аутсорсера менша, ніж 

підприємства-замовника на виконання однакових 
функцій) 

6. Недостатня можливість впливу на аутсорсера, що 
може призвести до грошових та часових втрат 
 

7. Зростання організаційної гнучкості діяльності 
підприємства  

7. Додаткові затрати часу для вирішення 
непередбачуваних проблем при аварійних ситуаціях 

8. Вивільнення внутрішніх ресурсів підприємства-
замовника для вирішення інших завдань та 
сконцентрування уваги на основній діяльності 
підприємства-замовника 

8. Неефективність аутсорсингу через неформалізовані 
процеси в підприємства-замовника 

Можливості і ризики використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств 
Можливості Ризики 

1. Можливість зменшення витрат 1. Ризик погіршення фінансового стану аутсорсера чи 
його банкрутства 

2. Можливість розвивати основні напрями діяльності 2. Ризик несвоєчасності виконання аутсорсером своїх 
функцій 

3. Можливість оптимізації організаційної структури і 
здійснення виробничо-господарської діяльності 

3. Ризик переоцінки власних витрат на виконання 
функції чи недооцінка витрат аутсорсера 

4. Можливість покращення фінансових показників 
діяльності підприємства 

4. Ризик зменшення продуктивності праці 
внутрішнього персоналу підприємства-замовника, 
втрата ними навичок, пов’язаних з виконанням 

переданої функції 
5. Можливість економії на сплаті відрахувань і 
податків на заробітну плату працівників у зв’язку із 
зменшенням кількості персоналу підприємства  

5. Ризик монополізації ринку аутсорсером і 
зловживання ним своїм становищем 

6. Можливість зростання інвестиційної привабливості 
підприємства 

6. Ризик недовикористання частини основних засобів 
підприємства, які недоцільно продавати через їхню 

стратегічну важливість 
7. Можливість покращення якості продукції 7. Ризик отримання неякісних послуг від аутсорсера 
8. Можливість поліпшення репутації і збільшення 
вартості бренду за рахунок більш якісного 
обслуговування клієнтів 

8. Ризик неотримання позитивного ефекту від 
аутсорсингу у процесі довготривалої співпраці у 
зв’язку з невикористанням аутсорсером нових 
технологій, які з’являються на ринку 

9. Можливість скорочення тривалості виконання 
функцій 

9. Ризики, пов’язані з трансформацією виробничо-
господарської діяльності підприємства-замовника  

 10. Ризик недовиконання аутсорсером замовлення 
 11. Ризик розголошення аутсорсером конфіденційної 

інформації 
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вітчизняних машинобудівних підприємств має
грунтуватися на аналізі його переваг і ризиків.
Також необхідним є здійснення попередньо-
го, поточного і підсумкового аналізування
ефективності аутсорсингу у процесі виробни-
чої реструктуризації з метою покращення її
результатів. Відтак, подальшого досліджен-
ня потребує визначення особливостей оціню-
вання економічної ефективності аутсорсин-
гу як методу виробничої реструктуризації
вітчизняних машинобудівних підприємств.
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Рис. 1. Результати впливу здійснення аутсорсингової
діяльності на фінансово-економічні показники опитаних

машинобудівних підприємств

Примітка: розроблено на основі проведеного анкетування у 2013 р.
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